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La şedinţe participă toţi membrii comisiei, lucrările fiind 

conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

Şedinţa comisiei din 15 martie 2005  

Ordinea de zi a şedinţei a fost adoptată în unanimitate,              

în următoarea formulă : 

1.      Alegerea vicepreşedintelui comisiei. 

2. Analiza sesizărilor intrate la comisie în              

săptămâna anterioară. 

3.  Analiza propunerilor de modificare a Regulamentului 

Camerei şi armonizarea Regulamentului Comisiei cu cel al Camerei 

Deputaţilor. 

4. Prezentarea  unor probleme apărute în teritoriu, sesizate  

prin cabinetele parlamentare ale membrilor comisiei. 

5. Activitatea pe subcomisiile de analiză. 
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La primul punct al Ordinei de zi, domnul preşedinte          

Valer Dorneanu încunoştinţează plenul comisiei asupra adresei 

transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, cu               

nr. 16 din 7 martie a.c., de către Grupul Parlamentar al               

Partidului Democrat, prin care comunică desemnarea domnului deputat 

RADU  LAMBRINO pentru a ocupa funcţia de vicepreşedinte al 

Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii, 

funcţie care revine Partidului Democrat. 

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată în unanimitate. 

La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, respectiv, analiza 

lucrărilor intrate la comisie în perioada 7 – 14 martie a.c., plenul i-a 

cunoştinţă de conţinutul celor 34 de sesizări, hotărând asupra modului 

de soluţionare a acestora. 

Asupra celui de-al treilea punct al Ordinei de zi, respectiv, 

analiza propunerilor de modificare a Regulamentului Comisiei şi 

armonizarea prevederilor acestuia cu  cele ale Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, în unanimitate, membrii comisiei hotărăsc asupra dezbaterii 

propunerilor pe subcomisiile de analiză, stabilind ca timp al dezbaterii 

şedinţa comisiei din 17 martie a.c. 
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În continuarea şedinţei, domnul Preşedinte Valer Dorneanu 

aduce la cunoştinţa membrilor comisiei faptul că domnul deputat           

Dănuţ Liga a depus la secretariatul comisiei unele precizări 

suplimentare  faţă de solicitarea înregistrată la sfârşitul lunii februarie, 

prin care solicita comisiei să se pronunţe asupra situaţiei creată la 

Primăria Municipiului Giurgiu. 

În urma dezbaterii cazului, membrii comisiei hotărăsc,               

în unanimitate, la propunerea domnului preşedinte Valer Dorneanu, 

asupra solicitării unor relaţii de la Inspectoratul General al Poliţiei 

privind stadiul soluţionării dosarului aflat în cercetare. 

În finalul şedinţei, domnul preşedinte Valer Dorneanu 

anunţă plenul comisiei asupra întâlnirii din  16 martie a.c. cu domnul 

Vasile Blaga – Ministrul Administraţiei şi Internelor, cu precizarea că 

şedinţa va începe la ora 10.00, dat fiind şi programul pe care 

reprezentantul Guvernului îl are în ziua respectivă. Pe aspectul referitor 

la participarea la acest dialog  a reprezentanţilor presei acreditaţi la 

Camera Deputaţilor, comisia hotărăşte asupra asigurării acestei 

participări, luând act şi de acordul Domnului Ministru Vasile Blaga, 

transmis domnului preşedinte Valer Dorneanu. 

Nemaifiind alte probleme, domnul preşedinte               

Valer Dorneanu declară şedinţa închisă. 
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Şedinţa comisiei din 16 martie 2005 

Supusă la vot, Ordinea de zi a şedinţei a fost adoptată în 

următoarea formulă : 

1.   Întâlnirea  membrilor comisiei cu domnul               

Vasile Blaga – Ministrul Administraţiei şi Internelor, având  ca temă 

analiza şi dezbaterea sesizărilor primite din partea unor deputaţi care 

semnalează demiteri abuzive a unor  şefi de servicii desconcentrate, 

din judeţe. 

2.  Continuarea analizei şi dezbaterii propunerilor               

de modificare a Regulamentului Comisiei şi armonizarea acestora cu 

propunerile de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

3.        Diverse. 

Discuţiile purtate, la primul punct al Ordinei de zi, de către 

membrii comisiei cu domnul Vasile Blaga – Ministrul Administraţiei şi 

Internelor, au fost înregistrate pe suport audio, stenograma făcând parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 

Prezentăm, în continuare, parte din discuţia purtată de către 

membrii comisiei cu domnul Ministru Vasile Blaga. 

În deschiderea discuţiilor, domnul preşedinte               

Valer Dorneanu doreşte să facă o precizare, mai ales pentru presă. 
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Comisia a hotărât să-l invite pe domnul Ministru Blaga la acest dialog, 

datorită sesizărilor primite atât din partea unor deputaţi, cât şi a unor 

preşedinţi de consilii judeţene şi a unor directori de servicii 

descentralizate sau funcţionari publici, de rangul II, care au fost supuşi 

unor presiuni, în special din partea prefecţilor sau subprefecţilor, în 

sensul de a-şi prezenta demisia, sub ameninţarea unor presiuni, de genul 

că, în caz contrar, vor suporta rigorile unor controale. Comisia nu ar fi 

dat curs unei astfel de intenţii dacă nu ar fi fost vorba de o acţiune 

concentrată. Mulţi dintre parlamentari afirmă faptul că, la nivelul 

judeţelor, protocoalele organizaţiilor locale ale partidelor care alcătuiesc 

arcul guvernamental vizează funcţii care sunt obţinute prin concurs sau 

prin contracte de management. 

Cu menţiunea că toate aceste semnale au fost puse, din timp, 

la dispoziţia domnului Ministru, domnul preşedinte Valer Dorneanu îl 

invită pe domnul Vasile Blaga să ia cuvântul. 

Domnul Ministru Vasile Blaga precizează, încă de la 

început, faptul că, atât domnia sa, cât şi Primul Ministru le-au atras 

atenţia prefecţilor asupra responsabilităţilor pe care aceştia le au, atât în 

ceea ce priveşte „construcţia” bugetelor serviciilor desconcentrate, cât şi 

pe aspectul referitor la constituirea corpului de prefecţi şi subprefecţi ca 

înalţi funcţionari publici, apolitici. 
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De asemenea, precizează că nu a fost trasată nici o sarcină 

prefecţilor de a proceda la înlocuirea vreunui şef de serviciu 

desconcentrat, pe criterii politice. În egală măsură, nu crede că 

declanşarea unor controale privind legalitatea activităţii desfăşurate de 

serviciile publice desconcentrate ar trebui să fie înţeleasă ca un exces, ci 

doar ca o obligaţie clar prevăzută de lege, care nu trebuie să sperie pe 

cineva, atâta timp cât nu a comis nici o ilegalitate. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu precizează însă că 

sesizările transmise comisiei fac referire  la faptul că obiectul 

ameninţării îl constituie controlul, fără ca acesta să fie declanşat.               

Pe aspectul referitor la lipsa oricărei „îndrumări” pornite de la centru, 

vizând înlocuirile din teritoriu, întreabă cum de a fost posibilă  

înlocuirea mai multor şefi de servicii desconcentrate, respectiv a celor 

de la Oficiul pentru Protecţia Consumatorului, Agenţia de Protecţie a 

Mediului, Casa Judeţeană a Asigurărilor, Casa de Pensii, Direcţia de 

sport – care au revenit Partidului Umanist Român, în timp ce Partidul 

Naţional Liberal a obţinut Direcţia Finanţelor Publice, Direcţia pentru 

Agricultură, Garda Financiară şi Direcţia de Sănătate Publică, iar 

Partidul Democrat şi-a adjudecat Direcţia pentru Cultură, Inspectoratul 

Şcolar, Direcţia de Muncă şi Inspectoratul de Cadastru. 
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Solicitând cuvântul, domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – 

vicepreşedintele comisiei, doreşte să aducă la cunoştinţa domnului 

Ministru Vasile Blaga mici amănunte, pe care le consideră absolut 

necesare discuţiei. 

Problema invitării la această discuţie a Ministrului 

Administraţiei şi Internelor, începută în urmă cu trei săptămâni, nu este 

decât o acţiune concertată a fostul partid de guvernământ –               

Partidul Social Democrat. Cu privire la sesizările primite de comisie, 

din partea celor trei deputaţi PSD, de la Gorj, Caraş-Severin şi               

Bistriţa Năsăud, interesant este faptul că nu „persoanele abuzate” au 

făcut  aceste sesizări, ci tocmai factorii politici.  

Oprindu-se, în special, asupra petiţiei domnului deputat 

Viorel Pupeză, de la Bistriţa, domnul vicepreşedinte Horea Dorin 

Uioreanu menţionează faptul că necunoaşterea legii, respectiv a celei 

care guvernează administraţia publică locală, îl aruncă pe deputat pe un 

teritoriu total străin, ajungând chiar să ceară comisiei să intervină , 

încălcând grav autonomia publică locală, conduită specifică PSD-ului, 

pe toată durata mandatului acestuia în legislatura trecută. Tocmai de 

aceea revine cu precizarea că Partidul Social Democrat promovează o 

acţiune concertată, iar prezenţa Ministrului Administraţiei şi Internelor 

s-a dorit mai mult ca o acţiune mediatică. 
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Domnul preşedinte Valer Dorneanu doreşte să intervină, 

precizând faptul că nu întâmplător deputatul are dreptul şi este obligat 

să aducă la cunoştinţa comisiei ceea ce se întâmplă în judeţ, conduită pe 

care o poate promova şi în nume propriu. Exemplul protocolului de la 

Gorj se pare că nu este izolat, el existând încheiat şi în celelalte judeţe. 

Domnul Ministru Vasile Blaga consideră că discuţia ar 

deveni extrem de corectă, dacă s-ar analiza situaţia şefilor de servicii 

descentralizate şi din anii 2000 - 2001. 

De asemenea, consideră ca o soluţie a rezolvării definitive a 

acestei situaţii existenţa unui „contract” în baza căruia să funcţioneze 

şefii serviciilor desconcentrate din judeţe, cel mai mare funcţionar 

public ajungând să fie Secretarul General al instituţiei respective,               

sub care nu ar mai trebui să se opereze nici o astfel de schimbare. 

Astfel, dând exemplul situaţiei creată în judeţul Hunedoara, 

domnul Ministru precizează că era cât se poate de necesară înlocuirea 

şefilor serviciilor desconcentrate care au făcut campanie electorală în 

beneficiul fostului partid de guvernământ şi care, în actuala guvernare, 

nu pot realiza programul coaliţiei PNL-PD-PUR. 

În acest sens, s-ar impune o soluţie mult mai clară, care, 

practic, cu excepţia conducătorului instituţiei desconcentrate, care ar fi 

singura persoană ce ar aplica politica Guvernului în teritoriu, i-ar pune 
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pe toţi funcţionarii publici sub coordonarea unui Secretar General, ca 

înalt funcţionar public, dar fără reprezentare politică. Pe acest aspect, 

precizează că urmează să supună colegilor din Cabinet şi această 

problemă. 

Domnul deputat Tudor Mohora îşi exprimă surprinderea în 

legătură cu poziţia adoptată de domnul deputat Horea Dorin Uioreanu, 

în primul rând pentru că semnalele primite din teritoriu nu se referă 

numai la conduita prefecţilor şi – în al doilea rând – pentru 

incorectitudinea de a eticheta colegii deputaţi în lipsă, cu privire la 

abilităţile pe care aceştia le au în materie legislativă. 

Fără îndoială însă susţine faptul că asistăm la o campanie de 

schimbări, presa fiind plină de astfel de exemple. 

Totodată, salută  poziţia adoptată de domnul Ministru Vasile 

Blaga privind depolitizarea aparatului administraţiei de stat. Mai mult 

chiar, consideră că ar fi foarte necesară adoptarea unei legi prin care să 

fie depolitizat acest sistem şi sancţionaţi drastic cei care fac o astfel de 

„politică”, indiferent de la ce partid vin.  

Consideră că menirea dialogului  este şi aceea de a fi 

atenţionaţi prefecţii, nu asupra măsurilor de creştere a  

profesionalismului pe care îl impune şefilor serviciilor desconcentrate, 
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cât mai ales asupra  declaraţiilor publice pe care fac cu privire la 

solicitarea înaintării demisiilor. 

Domnul Ministru Vasile Blaga, mulţumind pentru precizările 

domnului deputat Tudor Mohora, consideră că, în cele din urmă,               

va trebui realizată o funcţie publică depolitizată, acţiune la care sunt 

chemaţi, deopotrivă, atât reprezentanţii partidelor  aflate la guvernare, 

cât şi cei ai partidelor din Opoziţie. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu solicită precizări pe ceea 

ce înseamnă algoritmul unor astfel de „înţelegeri” din teritoriu, atâta 

timp cât se susţine ideea depolitizării serviciilor descentralizate. 

În ceea ce priveşte guvernarea PSD pe perioada 1996 – 

2001, precizează că mulţi dintre şefii serviciilor publice desconcentrate 

au fost păstraţi. 

Domnul deputat Cătălin Micula doreşte să facă câteva 

precizări, referitoare la presupusa conduită abuzivă a celor din coaliţie. 

În primul rând, consideră că prezenţa Ministrului de Interne 

nu-şi avea rostul la o astfel de discuţie, atâta timp cât problemele 

ridicate de sesizări ies din sfera legalităţii. 

Apoi, comparativ cu conduita guvernării PSD, când, în timp 

de o lună, toţi conducătorii instituţiilor din judeţ au fost schimbaţi, nu 
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vede nimic rău în atitudinea reprezentanţilor Guvernului în teritoriu, 

privind declanşarea unor controale. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu revine asupra 

precizărilor anterioare, cu menţiunea că  un control nu trebuie să sperie 

pe nimeni şi apoi prezenţa deputaţilor la sesizarea unor astfel de 

conduite din judeţ este cât se poate de motivată : şefii serviciilor publice 

nu pot veni la comisie, tocmai pentru că le este teamă că vor fi daţi 

afară. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu consideră importantă 

discuţia, pe ceea ce înseamnă chestiunile concrete pe care un astfel de 

dialog ar putea să le releve. Practic, la ora actuală, un singur fapt este 

cât se poate de clar şi acesta este reprezentat de declaraţiile aventuroase 

pe care prefecţii le fac. Şi poate, din acest punct de vedere s-ar impune o 

atenţionare a acestora. 

Ceea ce i se pare în schimb demn de sesizat este faptul că 

mentalitatea de lucru a prefecţilor în relaţia cu Parlamentul a rămas 

aceeaşi. În acest sens, dă exemplul situaţiei de la Braşov, pentru care a 

făcut chiar o Interpelare. Rugămintea pe care i-o adresează domnului 

Ministru Vasile Blaga, este de a exercita un control riguros, din acest 

punct de vedere. 
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Domnul deputat Becsek Garda Dezso Kalman, făcând 

referire în special la „mafia lemnului”, doreşte să precizeze faptul că, la 

nivelul judeţului Harghita, a fost deseori blocat în acţiunile sale de către 

organele de poliţie. În acest sens, apreciază ca deosebit de bine venită 

măsura schimbării din funcţie a Inspectorului şef al Poliţiei judeţului 

Harghita.  

Domnul deputat Nicolae Bădălău salută prezenţa domnului 

Ministru Vasile Blaga şi, considerându-se în asentimentul tuturor celor 

prezenţi, apreciază că lucrurile nu trebuie tratate individual. În acest 

moment, la noi se întâmplă un fenomen şi acesta trebuie analizat. Pentru 

o astfel de analiză, consideră ca moment de început 1996 şi nu               

anul 2000. 

Domnul Ministru Vasile Blaga, răspunzând domnului 

deputat Nicolae Bădălău, reiterează aspectul profesionalismului  care ar 

trebui să primeze într-o astfel de conduită. 

Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu consideră că un 

astfel de dialog are valoarea unei acţiuni preventive în ceea ce înseamnă 

blocarea unui fenomen, cunoscut după fiecare schimbare politică  
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Ceea ce consideră că trebuie supus dialogului este soluţia 

care se impune unui astfel de fenomen, aceasta  deoarece interesează 

performanţa actului de guvernare, iar oamenii care conduc instituţiile 

trebuie să fie, în primul rând, buni profesionişti şi buni manageri. 

Domnul deputat Ilie Merce precizează  că ar fi dorit ca 

invitarea domnului Ministru să nu constituie un nou prilej de dispută 

politică. 

Un lucru este cert şi anume că, după 1990, toate Guvernele 

care s-au instalat la Putere au trecut la o politizare brutală a structurilor 

administrative. Ceea ce devine grav este însă transformarea acestor 

conduite într-un fenomen. Tocmai de aceea, îi invită pe toţi cei prezenţi 

la o conduită corectă, menită să promoveze în structurile administrative, 

centrale, dar şi locale, oameni pe criterii de competenţă şi moralitate. 

Fără îndoială, precizează domnul deputat Ilie Merce, asistăm 

în prezent la o luptă acerbă pentru „Ciolan” . În schimb, în egală 

măsură, şi noi, deputaţii, trebuie să-l încurajăm pe domnul Ministru. 

Pentru că dacă nu vom acţiona preventiv, aşa cum spunea şi domnul 

preşedinte Dorneanu, ne vom pomeni cu un fenomen pe care-l vom 

scăpa de sub control. 
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Domnul deputat Mircea Costache, continuând precizările 

domnului deputat Ilie Merce, arată că excesele de orice fel sunt nocive. 

Astfel, dacă „cederizarea” a adus din nou la Putere PSDR-ul, 

„pedeserizarea” aduce acum la Putere Alianţa, iar dacă Alianţa va dori 

să urmeze acest comportament, nu-i rămâne decât să facă excese în 

teritoriu. 

A doua problemă este cea legată de implicarea şefilor 

serviciilor desconcentrate pe perioada campaniei electorale. 

Pe acest aspect, retoric se întreabă dacă imixtiunile s-au oprit 

la momentul încheierii campaniei, ori s-au accentuat într-o formă mult 

mai complexă chiar în ziua scrutinului. cu atât mai mult cu cât, 

reprezentanţii actualei coaliţii au acuzat fraude electorale. 

În final, făcând trimiteri la o interpelare referitoare la 

desfăşurarea turului de scrutin din 28 noiembrie 2004, domnul deputat 

Mircea Costache solicită domnului Ministru o mai atentă aplecare 

asupra situaţiei petrecută în judeţul Buzău. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu adresează, punctual, 

întrebarea dacă domnul Ministru Vasile Blaga a dat un termen limită 

prefecţilor, pentru operarea schimbărilor din judeţ. 
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Răspunsul domnului Ministru Vasile Blaga este că nu s-a dat 

un astfel de termen şi nici nu a avut loc o astfel de discuţie. 

În finalul cuvântului său, domnul Ministru Vasile Blaga 

mulţumeşte domnului preşedinte, dar şi tuturor membrilor comisiei, 

pentru această discuţie, pe care o consideră doar un început al unei 

foarte necesare analize comune. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu adresează domnului 

Ministru mulţumirile întregii comisii pentru prezenţa sa la acest dialog. 

În egală măsură, îi mulţumeşte domnului Ministru şi pentru francheţea 

răspunsurilor. 

Mulţumind pentru participare tuturor celor prezenţi, domnul 

preşedinte Valer Dorneanu declară şedinţa închisă. 

În cea de-a doua parte a şedinţei, plenul comisiei l-a invitat 

pe domnul deputat Dănuţ Liga să prezinte precizările suplimentare 

transmise comisiei, asupra memoriului având ca obiect sesizarea  

ilegalităţilor constatate de către controlul Camerei de Conturi Giurgiu la 

Primăria Municipiului Giurgiu. 

Domnul deputat Dănuţ Liga, mulţumind  comisiei pentru 

posibilitatea pe care i-a oferit-o de a susţine şi oral acest memoriu, 

precizează că, alături de  alţi patru parlamentari de Giurgiu, este autorul 
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unei scrisori deschise  trimisă Primului Ministru, căreia i-a solicitat 

declanşarea – de urgenţă – a unui control la Primăria Municipiului 

Giurgiu. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu îl încunoştinţează              

pe domnul deputat Dănuţ Liga că membrii comisiei, în şedinţa din ziua 

anterioară, au hotărât asupra  sesizării Inspectoratului General al Poliţiei 

privind tergiversarea cercetării cauzei. 

În finalul şedinţei, membrii comisiei hotărăsc asupra 

acordării audienţelor pentru săptămâna viitoare, după cum urmează : 

• marţi,      22 martie a.c. – deputat Cătălin Micula ; 

• miercuri, 23 martie a.c. – deputat Tudor Mohora ; 

• joi,          24 martie a.c. – deputat Mircea Costache. 

Nemaifiind alte probleme, domnul preşedinte               

Valer Dorneanu declară şedinţa închisă. 

 

Şedinţa comisiei din 17 martie 2005 

În unanimitate, membrii comisiei hotărăsc asupra 

desfăşurării activităţii pe cele patru subcomisii de analiză, respectiv : 

-  Subcomisia I  - Domeniu de activitate : Justiţia, 
Parchetul – Parchet Naţional Anticorupţie, Administraţie şi Interne  
(prefecturi şi autorităţi  publice locale ; 

- Subcomisia II    - Domeniu de activitate : Privatizare, 
Industrie,  Comerţ, Turism, Întreprinderi Mici şi Mijlocii ; 
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- Subcomisia III     - Domeniu  de activitate : Agricultură, 
Mediu, Ape şi Silvicultură; 

- Subcomisia IV  - Domeniu de activitate : Drepturile 

Omului, Muncă, Protecţie Socială, Cultură, Culte, Sănătate, Educaţie 

şi Cercetare, 

procedând la dezbaterea problemelor sesizate  în memoriile adresate 

comisiei şi repartizate pe domenii de analiză. 
    

 

P R E Ş E D I N T E,    
 

                          Valer  Dorneanu    
 
 


